NEW ZEALAND FOOD SAFETY AUTHORITY
Ministry of Agriculture and Forestry

Certificate number / Sağlık sertifikasının referans numarası NZL2005/SAMPLE/00000

Animal Health Certificate for animal casings intended for dispatch to the Republic of Turkey /
Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilecek hayvan bağırsakları için HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKASI
Name and address of consignor / Gönderenin adı ve adresi:

<licence>
<premisesname>
<premisesaddress>
NEW ZEALAND

NEW ZEALAND
FOOD SAFETY

n

Competent authority / Yetkili otorite

AUTHORITY

Name and address of consignee / Alıcının adı ve adresi:

Place and Country of
Destination / Gideceği ülke ve yer:

vasıtası:

Item /

Number and kind of packages /

Mal

Ambalaj sayısı ve özelliği

<data>

<data>

Place of Loading / Yükleme limanı:

Port of Inspection / Muayene

<data>

limanı:

<data>

Description of product / Koyun yünlerinin tanımı

Net weight /
Net ağırlık

<n> <pkgtype> <productdescription>
<n> Packages in Total

Species / Hayvan türlerı:

<n> <data>
Slaughterhouses:

<n> <data>

Total Weight:

<netweight>
<nettotal>

Identification Marks / Tanımlama işaretleri:

Container (& Seal) Numbers / Konteynır &

<n> <data>

(mühür) numaraları:

<n> <data>

Processing Premises / Kayıtlı olan tesislerin adres ve kayıt numaraları:

<n> <registration, city>
Comments / Düşünceler:

Means of transport / Taşıma

cim
e

<consigneeid>
<consigneename>
<consigneeaddress>
<consigneerepresentative>

1

Exporting country / İhracatçı Ülke

<n> <registration, city>

Unofficial commercial information / Resmi olmayan ticari bilgiler:

<unverifiedcommercialinformation>
Health attestation / Sağlık beyanları

The undersigned official veterinarian certifies that the casings described above / Aşağıda imzası bulunan resmi veteriner yukarıda tanımlanan
bağırsakların

1. Come from New Zealand which is free from bovine spongiform encephalopathy (BSE) and rinderpest, where the feeding of ruminant
proteins  except milk protein  to ruminants is prohibited and which has an effective and permanent surveillance and monitoring program
against BSE within the framework of the OIE recommendations / Bovine spongiform encephalopathy (BSE) ve sığır vebası hastalıklarından ari, hayvan
proteinleri ile -süt proteini hariç- rumınantların beslenmesinin yasak olduğu ve OIE tavsiyeleri çercevesinde BSE hastalığına karşı etkın ve sürekli bir ülkeden, den/dan
geldiğini

Spe

2. Come from New Zealand which is free from foot and mouth disease, contagious pleuropneumonia, peste des petits ruminants, sheep and
goat pox and vesicular stomatitis / Sap hastaligi, contagious pleuropneumonia, koyun keçi vebasi, koyun-keçi çiçek ve vesicular stomatitis hastaliklarindan ari bir
ülke, (ihracatçi ülkenin adi) veya o ülkenin bir bölgesinden

3. Were derived from healthy animals which were not imported and received antemortem and postmortem inspection at the time of
slaughter / ithal edilmeyen ve kesim sırasında ante-mortem ve post-mortem muayeneye tabi tutulan sağlıklı hayvanlardan elde edildığini
4. Come from plants approved by the competent authority / yetkili otorite tarafından onaylanmış fabrikalardan geldiğini
5. Have been cleaned scraped and salted with NaCl for 30 days before arriving at the port of discharge in Turkey / temizlenmiş kazınmış ve 30 gün
NACl ile tuzlandığını

6.
7.
8.
9.

Have been cleaned scraped and bleached / temizlenmiş kazınmış ve kimyasal maddeler ile ağartıldığını
Have been cleaned scraped and dried after scraping / temizlenmiş kazınmış ve kazindiktan sonra kurutulduğunu
Have been cleaned and frozen / temizlenmiş ve dondurulduğunu
Are fit for human consumption and have undergone all precautions to avoid recontamination after treatment / insan tüketimi için uygun
olduğunu ve uygulanan islemden sonra yenıden bulaşmaya karşı tüm önlemlerin alındığını onaylar

Official Information / Resmi Bilgiler:

<officialinformation>

Done at / Tarihinde düzenlenmiştir
<location>, New Zealand

Signature of official veterinarian, New Zealand Government /

Seal
On / de
<ddMMMyyyy>

Yeni Zelanda Resmi Veterinerinin imzası

<inspectornameandqualifications>
Name, title and qualifications / Resmi Veterinerin adı ve görevi

AP1436.1
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